
Jag har förstått kursmålen Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 3 (15,0%) 

Instämmer helt 17 (85,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 

H19 SBMT10 teori 
 

Antal respondenter: 23 
Antal svar: 20 

Svarsfrekvens: 86,96 % 

 
 

 
 

Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse 

Jag har förstått kursmålen 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har förstått kursmålen 5,9 0,4 



Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 
 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 0 (0,0%) 
 4 (20,0%) 
 3 (15,0%) 

Instämmer helt 11 (55,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande 4,7 1,5 

 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 5,1 1,3 

Jag har använt kursmålen som stöd för mitt lärande Antal svar 

Instämmer inte alls 1 (5,0%) 
 0 (0,0%) 
 3 (15,0%) 
 6 (30,0%) 
 0 (0,0%) 

Instämmer helt 10 (50,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 



Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 
 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på 
om jag är på väg att uppnå kursmålen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 

 4 
(20,0%) 

 5 
(25,0%) 

 
Instämmer helt 

11 
(55,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,0 1,0 

 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå 
kursmålen 

 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursens lärandeaktiviteter har gett mig återkoppling på om jag är på väg att uppnå kursmålen 5,4 0,8 

Lärare/handledare har gett mig återkoppling på om jag är 
på väg att uppnå kursmålen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 

 6 
(30,0%) 

 4 
(20,0%) 

 
Instämmer helt 

8 
(40,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 



Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 
 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i 
tillräckligt utsträckning 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 

 8 
(40,0%) 

 
Instämmer helt 

10 
(50,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera att kursmålen uppnåtts 5,4 0,9 

 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag gavs möjlighet att träna på kursens färdighetsmål i tillräckligt utsträckning 5,4 1,0 

Examinationsmomenten var fokuserade på att kontrollera 
att kursmålen uppnåtts 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 

 2 
(10,0%) 

 5 
(25,0%) 

 
Instämmer helt 

12 
(60,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 



Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 
 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under 
kursen 

 
Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 
 5 (25,0%) 

Instämmer helt 13 (65,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt under kursen 5,8 0,4 

 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande under kursen 5,6 0,6 

Jag utvecklade mitt professionella förhållningssätt 
under kursen 

 
Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 4 (20,0%) 

 
Instämmer helt 

15 
(75,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 



Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 
 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om 
förbättring av kursen 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 
 1 (5,0%) 

 5 
(25,0%) 

 
Instämmer helt 

9 
(45,0%) 

 
Ej aktuellt 

4 
(20,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 5,5 0,7 

 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Kursledningen har lyssnat på synpunkter och idéer om förbättring av kursen 5,4 0,9 

Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min 
kunskapsutveckling 

 
Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 6 (30,0%) 

 
Instämmer helt 

11 
(55,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 



Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 
 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och 
lätta att hitta 

 
Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 3 (15,0%) 
 5 (25,0%) 

Instämmer helt 9 (45,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra 4,9 1,2 

 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Schema och andra viktiga instruktioner var tydligen och lätta att hitta 5,1 1,0 

Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 
 1 (5,0%) 
 4 (20,0%) 
 5 (25,0%) 

Instämmer helt 8 (40,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 



Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 
 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 

Instämmer helt 19 (95,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på föreläsningar/gruppövningar 5,7 0,6 

 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag möttes av respekt från lärare/handledare 6,0 0,0 

Jag kände mig trygg i att aktivt delta i diskussioner på 
föreläsningar/gruppövningar 

Antal 
svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 

 5 
(25,0%) 

 
Instämmer helt 

14 
(70,0%) 

Ej aktuellt 0 (0,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 



Jag möttes av respekt från medstudenter 
 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa 
negativt 

 
Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 1 (5,0%) 
 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 3 (15,0%) 

Instämmer helt 13 (65,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

 
Summa 

20 
(100,0%) 

 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Jag möttes av respekt från medstudenter 5,9 0,3 

 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 
 

 
 Medelvärde Standardavvikelse 

Studierna under kursen påverkade inte min hälsa negativt 5,4 1,1 

Jag möttes av respekt från medstudenter Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 

Instämmer helt 17 (85,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 



Arbetsbördan under kursen var rimlig 
 

 

 

 
 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Arbetsbördan under kursen var rimlig 5,1 1,3 

 

Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
 

Vad tycker du var det bästa med den här kursen? 
 

Utvecklande. Bra med seminarierna kring graviditet och antikonception. Maria är mycket tydlig. 

Föreläsningen om normal graviditet. Önskade om det fanns mer tid att diskutera i grupp o ha möjlighet att mer föreläsning om normal graviditet. 

Ingela 

Schemat var bra. Heldagar och någon dag till egna studier var perfekt. Casen var ett bra sätt att lära sig på. 

Fallarbetet i basgruppen. Bra sätt att lära på att först arbeta i gruppen med fall, lämna in skriftligt, examineras och få feedback av lärare. Bästa 
lärotillfället var när vi var två basgrupper som hade muntlig examination/redovisning tillsammans.    
Bra att få praktisk träning på practicum.   
Lärare och föreläsare är engagerade, duktiga och uppdaterade på ämnen.  

Alla föreläsare har varit mycket inspirerande och deras intresse för ämnet de föreläser om har lyst igenom. Detta gör att man tar till sig mer 
under föreläsningarna :) 

Var intensiv och jag blev väldigt stressad. 

Bra introduktion till barnmorskeriet! Kul med så engagerade lärare! 

Gravid undervisningen 

Intressanta föreläsningar med perfekt variation. Fantastisk kursansvarig och utbildningsansvarig. Lärorikt och givande! 

Man lär sig något nytt hela tiden, det är så spännande.   

färdighetsträning. Roliga ämnen och massor av bra föreläsningar. 

Tycker att de flesta föreläsningarna varit väldigt givande och på en bra nivå! Antikonceptions föresläsningen var heltäckande och väldigt bra! 
Bra upplägg så man hade god tid att plugga inför tenta! 

Har lärt mig otroligt mycket om barnmorskeri på kort tid. Allting har varit spännande! 

Kursen har gett övergripande kunskap, bra introduktion. 
 

Arbetsbördan under kursen var rimlig Antal svar 

Instämmer inte alls 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 0 (0,0%) 
 2 (10,0%) 
 6 (30,0%) 

Instämmer helt 9 (45,0%) 

Ej aktuellt 1 (5,0%) 

Summa 20 (100,0%) 

 



 

Vad tycker du främst behöver förbättras? 
 

Vad tycker du främst behöver förbättras? 
 

- Tycker Inte det passar mig som läroform att presentera arbeten inför helklass. Tappar fokus    på det andra säger. Kändes som att vissa 

saker examinerades vi på flera gånger. Synd att embryologi inte var med på tentamen.  

* Sexologiföreläsningen och våldsföreläsningen upplevdes av flera som mindre matnyttiga och det önskades mer om hur vi bm kan tänka och 
arbeta kring det. Det upplevdes mest som redovisning av forskning och att studenterna inte fick några direkta redskap att ta med ut i 

arbetslivet. Studenterna hade önskat mer kunskap om konkreta åtgärder.  
- Något seminarium låg en måndag. Inte optimalt.  

- Inget, allt var mkt bra 

- Föreläsningen läkemedel under graviditeten var inte bra. Seminariet för antikonceptions casen var inte heller speciellt givande.   

- Salstentan var överflödig och stressande. Vore bättre med hemtenta med fall som förberedelse inför VFU.   

- Tycker att kursen var väldigt rolig och lärorik. Lärarna är fantastiska och det var ett nöje att få vara med.  

- Den enda synpunkt jag har gäller introduktionsdagen. Då vi skulle presentera oss för varandra bad ansvariga oss att berätta huruvida vi 

hade barn eller ej samt vad vi jobbat med. Jag hade föredragit en smidigare formulering i form av "om ni vill får ni berätta om er familj". 

Barnfrågan kan vara känslig och flera av oss reagerade. Min första tanke var att jag skulle göra "tidigt avbrott" från utbildning då jag ej hunnit 

få barn/ vet om jag vill ha barn. Funderingar om huruvida "egna" barn kanske är något som krävs för att jag ska kunna utföra arbetet som 

barnmorska på bästa sätt uppkom.   

- Tentan skulle gärna vara på dator (for att undvika handkrampa...). kanske eventuellt hemmatenta?   

- mycket viktigt ämne i naturlig graviditet, skulle vara bra om den var lite längre och djupare.  

- bättre med fallseminarium i halvklass  

- Mer tid till att kunna läsa in allt som ingår i kursen. Jag tycker inte det fanns möjlighet att hinna läsa allt som man skulle läsa. Då har jag 

verkligen suttit så fort jag fått tillfälle. Hur mycket jag försökte komma ikapp kom jag ändå alltid efter.  

- För högt tempo, svårt att strukturera upp vad man skulle läsa om och när. Hade varit lättare om föreläsningarna och delmomenten följde 

varandra, delmoment 1 första veckan, delmoment andra veckan osv. Ett delmoment/vecka som examinerades samma vecka eller måndagen 

efter. Hade då varit lättare att veta vad man skulle fokusera på. 

 

* kursivt är omformulerat och sammanfattat av kursledningen 

 


